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Del 12 a 18 de gener

UN EQUILIBRI NECESSARI
Hi ha una pregària del temps d’Advent
en la que se li demana a Déu el
següent: “ensenyeu-nos a valorar
justament les coses de la terra i a tenir
el cor posat en les del cel”.
Quanta saviesa i quina profunditat tan
gran té aquesta pregària!!!.
El cristià no és aquell que menysprea
les coses d’aquest món i les realitats
humanes i només pensa en el cel.
Com tampoc no és cristià pensar
només en les coses d’aquest món i
menysprear tot el que fa referència a
l’esperit, a Déu i a la nostra salvació
eterna.
L’equilibri,
, la mesura exacta d’aquestes
dos realitats és la que assenyala la
pregària d’abans: saber valorar
“justament” les coses de la terra.
Valorar no només els béns materials,
sinó també les relacions entre les
persones, els nostres desitjos, les
nostres .il·lusions, els nostres
afectes....Ni més ni menys, valorar-les
“justament”, és a dir, si “s’ajusten” a la
voluntat de Déu.
Treball, família, salut, benestar, amics.
etc. són realitat bones i necessàries
però a la fi transitòries, per això cal
donar-li -el valor just.I a tenir el cor posat en les del cel.- El
cor, l’afecte últim, el més essencial
l’hem de posar en el que és realment
important, en allò del qual depèn la
nostra realització definitiva: el cel, la
vida amb Déu per sempre.- Ho
completa una altra pregària quan diu:
“feu-nos-hi estimar les coses del cel i a
posar el nostre cor en els béns que
perduren.”
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Nou sorteig cistella de Nadal. Ja que no ha sortit
el guanyador del primer sorteig i,, havent passat ja el
termini de validesa, declarem desert aquest primer
sorteig i convoquem un altre, amb les mateixes
butlletes, per al divendres 17 de gener amb
combinació amb les últimes xifres del número premiat
a l’O.N.C.E. aquest mateix dia.

Lectio Divina El dilluns, dia 13, a les 20 h. i al
saló parroquial tindrem la reunió d’aquest grup de
formació. Pot venir qui vulgui. El tema que estem
tractant ara és “La Missa pas a pas”.

Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 14
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins a les
19:00 amb els torns de sempre.

Grup 30/40. El dimarts dia 14, a les 20:30 h. i al saló
parroquial ens reunirem aquest grup de formació
crisitana.

Sentinelles d’intercessió. Dissabte vinent, diia 18,
a l’acabar la missa de la tarda, ens trobarem un
moment al saló parroquial per repartir la nova intenció
de pregària..

Festa de Sant Antoni. El proper diumenge dia 19,
celebrarem la festa de Sant Antoni.. A les 11¨45 h.
benedicció dels animalets i repartirem la tradicional
coqueta de Sant Antoni. Tot seguit tindrà lloc la Santa
Missa. Convideu a familiars, amics o veïns que tinguin
animalets per portar-los a beneir.

Sopar Solidari a benefici de Cáritas
Interparroquial. Amb motiu de la festa de Sant
Francesc Gil de Federich, s’organitza un sopar benèfic
al restaurant 22 de Ferreries per al divendres 24 de
gener. El preu són 15€. Crec que, com a parròquia, ens
hauríem de fer presents tots els que puguem pensant en
la causa a la que donem suport. S’admet també el
donatiu fila “0” pels que no puguin venir.

Mossèn Ramon

Diumenge I de durant l’any.

Oh Déu, el vostre Unigènit, s’ha manifestat, fet home entre els homes;
feu que, havent-lo conegut igual a nosaltres exteriorment, mereixem de
ser, interiorment, reformats per Ell
.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Hilario

13

San Félix

14

San Mauro

15

San Fulgencio

16

San Antonio, abad.

17

Santa Beatriz

18

San Mario

19

dilluns, 13

8’00 h Suf- Hna. Montserrat Fernández
19’30 h Suf. Carmen Audí (aniv.)

dimarts, 14

8’00 h
19’30 h

dimecres, 15

8’00 h
19’30 h Suf. Javier March Cid (aniv.)

dijous, 16

8’00 h
19´30 h

...

“No tengas miedo
de rezar.
Es más fácil
hablar con Dios
que con la gente”.

divendres,

17

dissabte, 18

Diumenge, 19

8’00 h
19’30 h

8’00 h
19’30 h

Suf. Paco Baró

9’00 h. Suf. Pere Chertó March
12:00 h. Suf. Mª Cinta Janini Bedós (aniv.)
19:30 h. Per tot el poble.
.
.

